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ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО

ЗАМОВЛЕННЯ У РІВНЕНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ

УНІВЕРСИТЕТІ

Загальні положення

Дане положення розроблене на підставі Закону України «Про вищу освіту»

(від 01.07.2014р. за №1556-VII, статті 5 та 46), наказу Міністерства освіти України

«Про  затвердження  Положення  про  порядок  переведення,  відрахування  та

поновлення  студентів  вищих  закладів  освіти»  (від  15.07.1991р.  за  №245),

зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  7  серпня  1996р.  за  №427/1452,

Статуту РДГУ.

Положення  регулює  питання  переведення  студентів,  які  навчаються  за

кошти фізичних або юридичних осіб на навчання за кошти державного бюджету.

Прийняття  рішення  про  переведення  студентів  належить  до  компетенції

ректора університету.

Переведення студентів

1. Заповнення  вакантних  місць  державного  замовлення,  уразі  їх  виникнення,  є

обов’язковим.

2. Переведення на вакантні місця державного замовлення, як правило, здійснюються

після закінчення навчального семестру.

3. Кількість  вакантних  місць  визначається  як  різниця  між  обсягом  прийому  на

державну форму навчання на перший курс і контингентом студентів цього прийому

у відповідному році на певній спеціальності.

4. Оголошення про наявність вакантних державних місць оприлюднюється ректором

або приймальною комісією (під час її роботи) за поданням деканатів факультетів

після закінчення заліково-екзаменаційної сесії.

5. Переведення  студентів  на  навчання  на  вакантні  місця  державного  замовлення

здійснюється  гласно,  виключно  на  конкурсній  основі,  за  рейтингом  успішності

студентів  з  урахуванням  їх  соціального  статусу  і  обов’язковій  участі  органів

студентського самоврядування у прийнятті рішення щодо переведення.



6. До  участі  у  конкурсі  допускаються  всі  студенти,  які  здобувають  вищу  освіту

вперше.

7. Студенти, які здобувають другу вищу освіту на загальних засадах, можуть брати

участь у конкурсі у таких випадках: 

1) якщо перша вища освіта отримана за кошти фізичних (юридичних) осіб;

2) якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові

чи  посадові  обов’язки  за  отриманою  раніше  спеціальністю,  що

підтверджується  висновками медико-соціальної  експертної  комісії,  та  в

інших випадках, передбачених законом.

8. Право  брати  участь  у  конкурсі  на  зарахування  на  вакантні  місця  державного

замовлення мають і студенти інших вищих навчальних закладів, які навчаються за

рахунок коштів державного замовлення.

9. До  складу  конкурсної  комісії,  яка  затверджується  ректором,  входить  декан

факультету,  заступник  декана  з  виховної  роботи,  голова  студентського  деканату

факультету, голова профбюро студентів факультету, завідувач фахової кафедри.

10.Конкурсна комісія факультету на протязі 10 днів після оголошення конкурсу подає

пропозиції  приймальній  комісії  (під  час  її  роботи)  або  ректору  для  прийняття

рішення.

11.Правом першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету

користуються студенти право яких на безоплатне навчання визначено відповідними

Законами  України,  Указами  Президента  та  Урядовими  рішеннями  (діти-сироти,

діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних сімей, інваліди І і ІІ

груп, учасники бойових дій, діти учасників бойових дій).

За  відсутності  вакантних  місць  державного  замовлення  на  даній

спеціальності  використання  вакантних  місць  з  інших  спеціальностей  для

переведення  на  безоплатне  навчання  вищезазначених  студентів  здійснюється  за

рішенням  студентської  ради  університету  та  за  дозволом  Міністерства  освіти  і

науки України у межах державного замовлення відповідного року. 

12.Критерієм конкурсу при переведенні студентів на державну форму навчання є сума

балів,  отримана  учасником  конкурсу  за  весь  період  навчання  відповідно  до

рейтингових відомостей.



13.За умови рівної кількості балів перевагою користуються:

- діти напівсироти;

- діти, в яких один з батьків є інвалідом І або ІІ групи;

- студенти, які мають дітей;

- студенти з малозабезпечених сімей; 

- студенти, які активно займаються громадською роботою.

14.Відповідно до прийнятого позитивного рішення приймальної  комісії  (в період її

роботи)  видається  наказ  ректора  про  переведення  студентів  з  платної  форми

навчання на державну.

Дане  положення  вступає  в  дію  після  затвердження  його  Вченою  радою

університету


